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Vrijstelling Closer in suikerbieten! 
Vrijdag 22 mei 2020 heeft de Staatscourant de vrijstelling voor het gebruik van Closer in suikerbieten 
gepubliceerd. Hiermee mag Closer als effectief luizenmiddel met zowel een sterke directe dodende 
werking als ook een lange duurwerking worden ingezet ter bestrijding van luis en ter beheersing van het 
vergelingsvirus in suikerbieten. 
 
ADVIES: Bij aanwezigheid van luis: 150-200 ml Closer per hectare 

 Direct dodende werking op de aanwezige luis met zowel 150 als 200 ml/ha 

 Voor maximale lengtewerking is het advies om 200 ml/ha toe te passen op een relatief ontwikkeld 
gewas. 

 Closer is een zachte SC-formulering en kan eventueel gecombineerd worden met andere producten 
zoals bladmeststoffen of herbiciden. 

 

Trips in plantuien 

De eerste larven van trips zijn al weer waargenomen in plantuien. Door de zachte winter en de hoge 
temperatuur hebben we al vroeg te maken met trips. Controleer uw gewas goed en voer tijdig een 
bespuiting uit. 
 
Ons advies: 

 0,75 l/ha Batavia + 2,0 l/ha Olie 
Gebruik hiervoor voldoende water. 
 

Bruine bonen 

Na opkomst kunt u starten met 0,5 l/ha Basagran en uitvloeier. Deze bespuiting na 6 à 7 dagen herhalen. 
Vanaf stadium 1e drietallig blad kan 1 x 1,25 l/ha Corum + uitvloeier ingezet worden of 2 x 0,625 l/ha 
Corum + uitvloeier. 
 

Vogelafweer 

Wij kunnen verschillende artikelen leveren om ongewenste vogels af te schrikken en te verjagen. De 
mogelijkheden zijn heel divers: knalapparaten, laserlampen, door wind aangedreven vogelverschrikkers en 
vliegers, opblaasbare vogelverschrikkers, kunststof kraaien of roofvogels, of vogelafweer met geluid. 
Informeer naar de mogelijkheden. 
 

        
 

Suikerbieten en borium 

Een tekort aan Borium kan hartrot veroorzaken. De bieten hebben dan een grotere kans op een lagere 
suiker- en financiële opbrengst. Boriumgebrek is te voorkomen door borium te spuiten tussen het 
vierbladstadium en het sluiten van het gewas. Advies: spuit 2,5 kg/ha Solubor DF of 3,0 l/ha Bortrac. 
Hieraan kan mangaannitraat of 10 kg/ha Microtop Bitterzout toegevoegd worden. Ook een insecticide is 
hieraan toe te voegen. Solubor alleen kan ook aan de onkruidbestrijding worden toegevoegd. 
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Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies! 

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt. 
 

https://vogelverschrikker.nl/product/hawk-eyes/

